Beboermøde
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00.
Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Lokalrådet foreslår Ole Olsen, som accepterer valget.
Beboermødet er lovligt varslet.
Egon Henriksen, Jørgen Frandsen og Morten Brøgger udpeges som stemmetællere.
Alle fremmødte – undtagen en enkelt deltager under 18 år – konstateres at være
stemmeberettigede.

2. Formandens beretning.
Formandsberetning 2017
Læser man i de første beboerblade fra 1978, om Lokalrådets opstart og driftige menneskers initiativer,
opdager man bl.a. at kampen for, og dialogen om, en cykelsti langs Bildsøvej bestemt ikke er ny.
Allerede for 40 år siden kæmpede de lokale ildsjæle for dette yderst rimelige stykke anlægsarbejde.
Siden har andre ildsjæle taget over, og også kommunalpolitikerne er blevet udskiftet, og amterne er
blevet nedlagt således, at kommunalpolitikerne ikke blot kan spille bolden videre til andre beslutningstagere.
Om disse ændringer har forbedret forholdene er svært at sige, men faktum er at efter 40 år tovtrækkeri,
mangler der stadig cykelsti på over halvdelen af strækningen.
Med det tempo og de visioner vores nuværende kommunalpolitikere lægger for dagen, når vi taler anlæggelse af cykelstier, står det lysende klart at cykelstien langs Bildsøvej heller ikke bliver færdiggjort
over de næste 40 år.
Nu er det jo valgår, og det kunne jo være fristende at forsøge at få udskiftet nogle af politikerne, gerne
til nogen der brugte mindre tid på at blive genvalgt, rage ben til sig, svine hinanden til og stemme imod
– blot fordi forslaget kommer fra den anden side af salen.
Hvor kunne det være fristende, og forfriskende, at for folk i kommunalbestyrelsen, der ville arbejde for
Slagelse Kommunes fremtid og tarv, fremfor egen vinding og partibogen, så kunne cykelsti langs hele
Bildsøvej måske realiseres inden for de kommende 10-20 år.
Lokalrådet har presset på i nu snart 40 år, og vil fortsat presse på.
Apropos trafik forhold, havde Lokalrådet i juni 2016 inviteret kommunens vejchef samt Entreprenørservice på en lille rundtur i vores lokalområde.
Forud havde vi i beboerbladet annonceret efter input, forslag og ideer til emner, der skulle drøftes med
disse kommunale embedsfolk, og enkelte borgere fulgte denne opfordring.
På turen så og debatterede vi følgende emner:
1. Uhensigtsmæssige vigepligtsforhold i Kr. Stillinge by.
2. Et træ ved Stillingehallen, der hindrer udsynet ved udkørsel.
3. Fartdæmpende foranstaltninger på første del af Støvlebækvej.
4. Ønsket om lukning af Solvænget ved Stillinge Mejeri.
5. Oversigtsforhold i krydset Bildsøvej / Kongsmarkvej, hvor autoværnet hindrer udsynet ved udkørsel.
6. Sætningsskade i Bildsøvej efter kloakeringen af strandområdet.

7. Dårlige oversigtsforhold og ujævn vej ved jernbanebro på Strandvejen.
8. Manglende fodgængerovergang i Øster Stillinge.
9. Smal bro over Støvlebækken.
10. Ændring af skiltning på motorvejen, så køretøjer ikke ledes ad Bildsøvej til Kalundborg
11. Krydset Bildsøvej / Stillingevej i Kr. Stillinge
Det endte med at blive en rigtig god tur med en konstruktiv dialog, en dialog der naturligvis fortsætter.
Lokalrådet har som sædvanligt gennem året deltaget i, eller ligefrem været initiativtager til, forskellige
events og aktiviteter.
Her kan bl.a. nævnes vores succesfulde Picnickoncert i august. Picnickoncerten arrangeres af en lille
eventgruppe, med Marianne Espenhein og Børge Carlsen fra Lokalrådet, godt hjulpet af frivillige ildsjæle fra lokalområdet og god støtte fra Dagli’brugsen i Kr. Stillinge.
Lokalrådet har også en finger med, når Idrætsforeningen holder Indian Summer Run, hvor Kirsten
Lamberth deltager på lokalrådets vegne. Også her er der en god gruppe af frivillige lokale kræfter.
Stillinge Aktivitetspark er ligeledes etableret ved hjælp at en aktiv arbejdsgruppe med deltagelse af GF
Stoukærgård og Lokalrådet. Her er det Karen Brøndel og Ib Jensen, der på Rådets vegne deltager, og i
frugtplantagen har Yoram opsat et bistade, så vi er sikre på at der også kommer frugt på træerne.
Lokalrådet har i årets løb søgt samarbejde med forskellige grundejerforeninger i sommerhusområdet,
og Lokalrådets Børge Carlsen arbejder forsat og ihærdigt på, at få etableret et mere formaliseret samarbejde.
Lokalrådet har i det forløbende år også arbejdet med etablering af et netværk for det lokale erhvervsliv,
og i april blev der holdt stiftende generalforsamling for Landsbyernes Erhvervsnetværk. Netværket er
for alle erhvervsdrivende, der bor eller driver virksomhed i de tre sogne Havrebjerg, Hejninge eller
Stillinge.
I efteråret var alle lokalrådsmedlemmer ude med spaden, og i samarbejde med Hejninge Bylaug blev
der sat flere tusinde blomsterløg ved områdets byskilte – vi glæder os til foråret, hvor vi kan se resultatet af vores slid.
I juni 2016 kunne Lokalrådet hejse flaget med tre blomster ved Dagli’brugsen, flaget viser at Kr. Stillinge er en blomstrende landsby på 3. niveau. Kr. Stillinge er den første landsby i Danmark, der kom
op på det niveau.
Den lokale udviklingsplan for Havrebjerg, Hejninge og Stillinge, som bl.a. ligger på lokalrådets hjemmeside, er ikke en statisk plan, der skal have lov at samle støv. Det er derfor aftalt med Slagelse kommune, at planen revideres hvert 4. år – forskudt af Kommuneplanen således, at disse planer kan indtænkes i hinanden, og inspirere i den aktuelle planlægning. Lokalrådet opfordrer borgerne i området til
at gå ind på vores hjemmeside 2sogne.dk, læse planen og meget gerne komme med input og feedback
til Lokalrådet.
HUSET er jo ganske vist en kommunal ejendom, men det administreres af Lokalrådet, der trykt har
lagt denne opgave i hænderne på en lille brugergruppe med Lokalrådets Abdel Sabri som tovholder.
Beboerbladet 2sogne er blevet lidt mere spændende i årets løb, hvor Lars Bøcher har lavet en række
firmaprofiler for nogle af områdets virksomheder. Selve bladet er på det seneste, om muligt blevet
endnu flottere, i det Redaktør Arne Olsen, nu får det trykt i farver. Fra Lokalrådet skal lyde en stor tak
til Arne for det store arbejde han lægger i vores beboerblad.
Uden økonomiske kræfter og midler kunne alt dette slet ikke lade sig gøre. Lokalrådet vil derfor gerne
rette en stor tak til vores generøse sponsorer, Slagelse kommune og ikke mindst alle de frivillige bidragsydere.
Uden overblik over økonomien går det heller ikke, og heldigvis har Lokalrådet et meget kompetent
makkerpar i Camilla og Connie Jensen til at holde styr på finanserne samt Jane Brodthagen og Egon
Henriksen som drevene revisorer til at sikre, at alt går rigtigt til. Fra Lokalrådet skal også lyde en stor
tak til disse ildsjæle.
Slutteligt vil jeg gerne sige tak til Lokalrådet, for den kæmpe indsats I har ydet i årets løb.
Ebbe Gjørup, Bildsø:

Medlem af busborgergruppe – arbejder for at der kører busser hele året rundt omkring
Bildsø – specielt i skolernes ferieuger.
Arbejder også for at få en cykelsti ved Bildsø.
Input til Lokalrådet vedr. trafikale forhold: renholdelse af cykelstierne, hvor der ligger
meget grenaffald, etc.
Jørgen Frandsen, Kelstrup:
Trafikale forhold: der er et problem med oversigtsforholdene ved den gamle Brugsforretning i Kelstrup. Oversigtsforholdene er dårlige når man kommer fra Kildemarksvej og
skal ud på Bildsøvej pga. at der foran den gamle Brugs er sat skur op, etc.
På den anden side af vejen, står der også en campingvogn, som måske med fordel kunne
fjernes.
Måske man kunne overveje en politianmeldelse for at forstyrre oversigtsforholdene.
Lars S. gør opmærksom på, at en beboer fra Kelstrup allerede har gjort opmærksom på
disse forhold – og kommunen har været ude og inspicere forholdene – uden at gøre noget. Man kunne overveje at spørge kommunen igen, hvorvidt skuret med halvtag, som
bl.a. spærrer for udsynet, er lovligt opført. Så Lokalrådet kunne overveje, at gøre kommunen opmærksom på dette igen.
Formandens beretning godkendes.

3. Kassererens beretning.
Lars S. repræsenterer kassereren.
Lokalrådets regnskabet er omdelt og gennemgåes.
Brian Dehli, Hejninge Bylaug:
Spørger til indtægt fra Aktivitesparken på 13.500 kr, hvilket er et beløb der er tilbage fra
etablering af Aktivitetsparken.
Morten Brøgger, Stillinge:
Spørger til hvorvidt det er Lokalrådet der betaler for vedligehold af Aktivitetsparken.
Denne udgift deles mellem Grundejerforeningen Stoukærgaard og Lokalrådet.
Regnskabet er godkendt ved afstemning.

4. Indkomne forslag.
Lokalrådet har ikke modtaget forslag

5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
Ib Jensen og Yoram Roshu modtager ikke genvalg.
Lokalrådet opstiller:
Kirsten Lamberth
Bolette Trier

Tine Jongshøj Rasmussen
Lars Böcher
Abdel Sabri
Morten Brøgger
Afstemning foretages på følgende måde:
3 navne på pr. stemmeseddel.
De 3 kandidater der får flest stemmer bliver valgt ind for en 2 årig periode.
Øvrige kandidater bliver valgt ind som suppleanter.
Der er omdelt 38 stemmesedler og stemmerne fordeler sig som følger:
Kirsten Lambert 30 stemmer
Bolette Trier 26 stemmer
Abdel Sabri 20 stemmer
Morten Brøgger 18 stemmer
Lars Böcher 11 stemmer
Tine J. Rasmussen 9 stemmer

6. Valg af revisorer
Lokalrådet opstiller:
Jane Brodthagen
Egon Henriksen
Begge er genvalgt.

7. Eventuelt
Arbejdsgruppe vedr. udbredelse af fibernet:
Forslag om at der søges midler til etablere fibernet. Arbejdsgruppe vedr. fibernet nedsættes.
Brian Dehli fra Hejninge Bylaug melder sig til at deltage i denne arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppe vedr. samarbejde med strandområdet:
Arbejdsgruppe vedr. opgaver – bl.a. etablering af badebro, strandrensning, etc. bør nedsættes.
Lars S. foreslår at man henvender sig hvis man ønsker at være med i sådan en arbejdsgruppe.
Jørgen Strandbæk, repræsentant fra strandområdet: nævner at der har været tanker om at
samle grundejerforeninger fra Bildsø til Næsby for at etablere et samarbejde.
Birthe Kokholm, Næsby Strand:
Grundejerforeninger ved Næsby strand vil gerne protesterer mod at borgerne selv skal betale
nye digitale vandmålere og også i nogle tilfælde nye/større målerbrønde. Foreningen
Fritidshusenes Landsforening har beviljet midler til advokatbistand i forhold til at argumentere
for denne sag. Modparten er SK vandforsyning. Birthe Kokhol spørger til hvorvidt indlæg
omkring dette emne kan bringes i 2Sogne og på hjemmesiden 2Sogne, hvilket Lokalrådet ikke
kan have noget imod.
Anni Weinreich, repræsentant fra stranden:
Spørger til hvad det koster for den enkelte borger.

Birthe Kokholm:
Sidste nye pris er 3000 kr. pr. husstand.
Jens Mikkelsen, Grundejer foreningen Engtoften:
Formanden for Fritidshusenes landsforening har afholdt med SK forsyningen – og der ligger et
referat fra dette møde. Jens Mikkelsen foreslår at Lars S. fra Lokalrådet indgår i dette
samarbejde.
Lars S.
Er blevet kontaktet Fritidshusenes Landsforening har takket nej til at deltage i et møde med SK
forsyningen, da han ikke har tid og ej heller lyst til at indgå i dialogen.
Ole Olsen:
Melder sig til at deltage i dette arbejde.
Roland, Hus og Grund:
Positivt møde med Lokalrådet i efteråret – og opfordrer til at grundejerforeningerne forsætter
dette samarbejde og mødeaktivitet for at arbejde sammen om de fælles interesser der er i
området.
Buster Hansen, repræsentant fra strand og den tidligere forening ”Sammenslutningen af
grundejerforeninger”. Nævner at der i den tidligere forening blev holdt 1 møde om året, lidt
bestyrelsesmøder og møder med Slagelse gamle kommune. Dette arbejde stoppede i
forbindelse med den nye storkommune, hvor man var mere villig til samarbejde hvis frivillige
selv organiserer samarbejdsfora.
Formanden takker dirigenten for hans hjælp til Beboermødet.
Dirigenten takker for god ro og orden.

8. Overrækkelse af Lokalrådets Årspris
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til
en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der
yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl
har gjort sig særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig
opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en
større del af lokalområdet.
Jane Brodthagen skrev til Lokalrådet at:
I det jeg henviser til opslag om Lokalrådets Årspris i 2Sogne december 2016, vil jeg gerne indstille
lederne ved KFUM Spejderne i Stillinge. Lederne gør et stor arbejde for at give børnene i
lokalområdet et godt fritidstilbud. Spejderne i Stillinge har lige holdt 40 års jubilæum, hvilket

vidner om det store engagement og sammenhold, der gennem tiden og stadig bliver lagt for dagen
både fra nuværende og fra tidligere ledere.
Spejderne i Stillinge bidrager til lokalsamfundet ved at være et meget rummeligt fritidstilbud med
plads til alle børn og unge – og hvor de kan indgå i et godt social fællesskab. Lederne giver
børnene en masse gode oplevelser, og de lærer at klare sig selv og passe på hinanden. Spejderne er
i kraft af de gode ledere et sted, hvor børn og unge får venner – nogen gange for livet, og hvor de
lærer gode sociale værdier, som bidrager til samfundet også på bredere sigt. At lederne selv
brænder for spejderarbejdet vidner de mange år flere af lederne har bag sig, som aktive spejdere,
ledere og/eller klan.
Jeg vil derfor, som forældre og lokalboende gerne indstille KFUM Spejderne i Stillinge til
Årsprisen, som en anderkendelse for deres store arbejde, og tak for at de giver lokalområdet et
fritidstilbud, hvor man trygt kan sende sin børn til.
På denne baggrund har Hejninge-Stillinge Lokalråd besluttet, at tildele
De frivillige Spejderledere
Lokalrådets Årspris 2017, med prisen følger 5.000 kr. der skal anvendes til ledernes eget
velbefindende.

Konstituering af Lokalråd:
Formand: Lars Schou.
Næstformand: Kirsten Lambert
Kasserer: Camilla Møller
Referent: Lars Böcher

